
Ordensregler på Krogårdskolen 
 

Krogårdskolen skal være en god og rar skole, hvor alle trives. Det har vi alle et ansvar 

for. Det er vigtigt, at vi omgås hinanden med respekt, at vi taler ordentligt med og til 
hinanden, og at vi færdes på en måde, alle kan acceptere. Det gælder i alle forhold, 
hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen. Der gælder desuden mere specifikke 

retningslinjer for indskoling, mellemtrinet og udskoling (se skolens hjemmeside).  
 

Orden er vigtig og din adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet og i 

overensstemmelse med skolens værdier, og du skal behandle skolens ting ordentligt. 

Reglerne og skolens personales øvrige anvisninger skal altid følges.  

Din påklædning skal være passende til skoledagen og skal være anstændig.  

Elever, der er undervisningsparate, lærer bedst, så mød forberedt, mæt og veludhvilet 

op, og vær klar til skoledagen. Din taske skal være pakket hver dag med iPad, 

penalhus, bøger osv. 

Når du skal bruge din mobil, er det kun i pauserne eller efter lærerens anvisning. 

Fotografering og lydoptagelse er strengt forbudt uden tilladelse fra en lærer eller andet 
personale på skolen. 

Skolen er ikke ansvarlig for cykler, penge, tøj og værdigenstande, som du 

medbringer. 

Rygning er ikke tilladt og indtagelse eller at være påvirket af alkohol og/eller                 

euforiserende stoffer er strengt forbudt på skolen. Ligeledes må energidrikke og andre 

stimulanser ikke nydes på skolen. 

Efterlad skolens lokaler, som du selv ønsker at forefinde dem. Ryd op efter dig og hold 

orden i garderoben ved dit klasselokale. Cykler og øvrige køretøjer skal anbringes i de 

anviste cykelstativer og på p-pladser. 

Giver dine forældre skolen en underskrevet tilladelse, må du fra 7. klasse forlade 

skolens område i fritimerne og i spisepausen. Herudover skal du blive på skolens grund 
i hele skoletiden. 

Leg med sne sker på boldbanen, under læreropsyn. 

Efterleves ordensreglerne ikke, vil skolens medarbejdere og ledelse finde passende 

løsninger jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 

Reglerne er til for vores alle sammen skyld.  
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